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önceki fiyatlarý da ihtiva etmesi bakýmýndan deðiþim oranlarýnýn hesaplanmasýna
imkân vermektedir. 1640 tarihli ise son
derecede geniþ kapsamlý olarak hazýrlanmýþtýr. Meselâ serâser denilen altýn ve gümüþle dokunan kumaþlarýn sadece içlerindeki altýn ve gümüþ miktarlarý tesbit edilmekle kalýnmamýþ, kullanýlacak ipeklerin
cins ve miktarlarýna da iþaret edilmiþtir.
Hazýr giyimden hasýra ve yapý malzemelerine varýncaya kadar hangi ölçülerdekilerin ne fiyatla satýlmasý gerektiði gösterilmiþtir; böylece bir bakýma fiyat verilirken
malýn standardý da ortaya konulmuþtur.
1640 tarihli narh defteri sadece yiyecek,
giyecek ve ihtiyaç maddeleri fiyatlarýný deðil hizmet fiyat ve standartlarýyla hijyen
þartlarýný da ihtiva etmektedir. Bu bakýmdan tam bir ihtisab kanunnâmesi hüviyeti
taþýmaktadýr. Ýstanbul’da verilen olaðan
narhlar için de ayrý defterler tutulmuþtur.
Ancak bunlarýn 1190’dan (1776) önceki tarihlere ait olanlarý ya kaybolmuþtur veya
henüz araþtýrmaya açýlmamýþtýr. Bu tarihten narhýn kaldýrýlýþýna kadarki sürede
verilen narh fiyatlarý ile bunlarla ilgili hüküm ve buyuruldular ise peþ peþe yazýlmak
üzere bir defterde toplanmýþtýr.
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Genelde,
hüküm kaynaðý olmasý yönüyle
Kitap ve Sünnet’in ifadeleri anlamýnda,
fýkýh usulünde lafzýn açýklýk düzeyini
belirtmek üzere kullanýlan
bir terim.

˜

™

Sözlükte “sözü sahibine kadar götürmek, bir þeyi açýða çýkarýp daha görünür
hale getirmek için yukarý kaldýrmak, bir
þeyin son sýnýrýna ulaþmak” gibi anlamlara
gelen nas kelimesi Ýslâm ilimlerinde yaygýn olarak iki anlamda terimleþmiþtir. Bunlardan ilk akla geleni genel kullanýmýdýr ki
Allah’ýn ve Hz. Peygamber’in sözünü ifade
eder. Ýkincisi fýkýh usulünde açýklýk bakýmýndan yapýlan lafýz ayýrýmýnda kullanýlan
anlamýdýr.
1. Allah’ýn ve Peygamber’in Sözü Anlamýnda Nas. Ýslâm ilimlerinde nas (çoðulu

nusûs) denilince genellikle Kur’an ve Sünnet’in lafýzlarý kastedilir. Kaynaklar sýralamasýyla ilgili anlatýmlarda Kitap ve Sünnet yerine kýsaca “nusûs” dendiði de olur.
Nassýn bu anlamdaki kullanýmýnda âm-has,
mutlak - mukayyet olmasý veya delâletinin
zannîliði - kat‘îliði gibi hususlar söz konusu edilmeksizin dildeki bütün özellikleriyle lafýz kastedilir. Günümüze ulaþan erken

dönem fýkýh literatürü içinde Muhammed
b. Hasan eþ-Þeybânî’nin eserlerinde de rastlanan bu kelimenin Þâfiî’nin eserlerinde
sýk sýk geçtiði, hatta daha sonra belirgin
hale gelecek teknik mânadaki nassý çaðrýþtýran kullanýmlarýnýn bulunduðu görülür
(er-Risâle, s. 91, 106).
Bu anlamýyla nas vahyin metinsel verisi
olduðundan teþrîin ve dinî bilginin temelini oluþturur; karþýtý genel olarak “ictihad”dýr. Ýctihad, istidlâl ve kýyas gibi kavramlarla karþýt olarak zikredildiðinde nas Allah ve
Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da
naslarýn akýl yoluyla açýlýmýný anlatýr. Mecelle’de, “Mevrid-i nasta ictihada mesað
yoktur” (md. 14) þeklinde ifadesini bulan
genel anlayýþ da aklýn nas karþýsýndaki pozisyonunu ve ictihadýn alanýný belirler. Nassýn bulunduðu konularda ictihadýn câiz olmayýþý, naslarýn büsbütün ictihada kapalý
olduðu deðil nassýn düzenlediði hususun
nassa aykýrý olacak bir þekilde alternatif
bir düzenlemeye tâbi tutulmasýnýn mümkün olmadýðý anlamýna gelir. Nitekim hemen bütün ictihadlar nas üzerinden yürütülür ve naslarla baðlantýlýdýr. Sünnî siyaset teorisinde imamýn / halifenin seçimi nasla olmayýp ümmetin ictihadýna býrakýlmýþ bir mesele iken Ýsnâaþerî ve Ýsmâilî Þiî anlayýþlarýnda imam nasla tayin
edilir. Bu baðlamda nas terimi, Hz. Peygamber’in imam olacak kiþiyi açýkça belirtmesini ve ondan sonraki imamlarýn da
kendilerinden sonrakini tayin etmesini ifade etmektedir.
2. Lafýz Ayýrýmýndaki Anlamýyla Nas. Hanefî usulcülerinin açýklýk bakýmýndan yaptýklarý “zâhir, nas, müfesser ve muhkem”
þeklindeki ayýrým içinde nas terimi, mânasýna açýk bir þekilde delâlet eden ve kendisinden çýkarýlan hüküm sözün asýl sevk
sebebini teþkil eden, bununla birlikte te’vil,
tahsis ve -vahiy süresi içinde- neshe kapalý bulunmayan lafzý ifade eder. Bu tasnifte
nas açýklýk yönünden müfesser ve muhkemden sonra, zâhirden önce gelir. Ýlk dönem Hanefî usulcülerinin tariflerindeki ortak noktayý þöyle ifade etmek mümkündür: Nas, sözün baðlamýndan anlaþýlan bir
karîne yardýmýyla zâhire nisbetle daha fazla açýklýk taþýr ve bu durum lafzýn sîgasýndan deðil bizzat konuþandan kaynaklanýr.
Bunu açýklamak üzere Hanefî usul kitaplarýnda yaygýn olarak verilen bir örnek Bakara sûresinin 275. âyetinde geçen, “Allah
alým satýmý helâl, ribâyý haram kýldý” ifadesidir. Bu sözden alým satýmýn helâlliði ve
faizin haramlýðý açýk biçimde anlaþýlmaktadýr, yani usul terimiyle zâhirdir. Fakat
söz bu anlamý bildirmek üzere sevkedil-
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miþ deðildir, çünkü bu hükümler daha önceki âyetlerle bildirilmiþtir. Sözün asýl sevk
amacý, inkârcýlarýn alým satýmýn da ribâ gibi sayýldýðý iddiasýný reddetmek ve bunlarýn farklý þeyler olduðunu vurgulamaktýr.
Þu halde ifade alým satýmla ribânýn ayný
þeyler olmadýðý hususunda nastýr. V. (XI.)
yüzyýlýn sonlarýna kadar zâhirin tanýmýnda sözün sevk sebebi olmama þartý aranmazken bazý müteahhirîn Hanefî usulcüleri nas ve zâhiri ayýrt etmek için bu þartý
koþmaya baþlamýþtýr (diðer bazý meselelerle birlikte bu konudaki tartýþmalar için bk.
M. Edîb Sâlih, I, 147-164).
Nassýn hükmü te’vil, tahsis veya neshi
hakkýnda delil bulunmadýkça gereðince
amel etmektir. Bu yönüyle zâhir gibi olmakla birlikte açýklýk düzeyi bakýmýndan
ondan daha üstün olduðu için teâruz halinde nassýn anlamýna öncelik verilir. Meselâ çocuðun emzirilme süresiyle ilgili âyetlerden birinde, “Anneler çocuklarýný tam
iki yýl emzirir” (el-Bakara 2/233), diðerinde,
“Çocuðun karýnda taþýnmasý ve sütten kesilmesi otuz aydýr” (el-Ahkaf 46/15) denmiþtir. Birinci âyet, doðrudan ve özellikle
emzirme süresini beyan için geldiðinden
o konuda nastýr. Ýkinci âyet ise emzirme
süresi konusunda nas deðil zâhirdir. Çünkü âyetin asýl sevkediliþ amacý annenin çocuk üzerindeki hakkýný bildirmektir.
Mütekellimîn metoduna göre yazýlmýþ
usul eserlerinde ise açýk lafýzlar genellikle
zâhir ve nas þeklinde ikiye ayrýlýr; te’vile
açýk olmayanlar nas (veya mübeyyen), açýk
olanlar zâhir diye isimlendirilir (Gazzâlî, I,
345, 384). Buna göre cumhurun terminolojisinde zâhir Hanefîler’deki zâhir ve nassa, nas da Hanefîler’deki müfessere tekabül etmektedir. Özellikle Fahreddin er-Râzî’den itibaren bir kýsým usulcü tarafýndan
muhkemin nas ve zâhiri kapsayan bir terim olarak kullanýldýðý dikkate alýndýðýnda
cumhurun müteahhirînine göre muhkemin Hanefîler’deki zâhir, nas ve müfesseri
içine alan geniþ kapsamlý bir terim olduðu
söylenebilir.
Öte yandan Gazzâlî nas kavramýnýn âlimler arasýndaki üç farklý kullanýmýný þöyle
açýklar: 1. Zâhir lafýz anlamýnda. Zâhirin
nas olarak adlandýrýlmasý Þâfiî’nin kullanýmý olup kelimenin sözlük anlamýna uygundur. Buna göre nassýn tanýmý zâhirin tanýmý gibi olup “kendisinden, kesin olmaksýzýn zanný galiple bir mâna anlaþýlan lafýz”
demektir. 2. Uzaktan yakýndan baþka ihtimale açýk olmayan lafýz anlamýnda. En
yaygýn ve en tutarlý olaný budur. Meselâ
“beþ” lafzý böyledir; ne dörde ne altýya ne
de baþka bir sayýya ihtimali vardýr. 3. Her392

hangi bir delilin desteklediði makbul bir
ihtimalin söz konusu olmadýðý lafýz anlamýnda. Delilin desteklemediði ihtimal ise
lafzý nas olmaktan çýkarmaz (a.g.e., I, 384386; Karâfî’nin benzer gruplandýrmasý için
bk. Þer¼u Tenš¢¼i’l-fu½ûl, s. 36).
Mütekellimîn metodunu benimseyen birçok usulcü tarafýndan nassa örnek olarak
has lafýzlarýn (sayý isimleri, özel isimler,
tür ve cins isimleri) seçilmesi nas için özel
sîga arama gayretinden kaynaklanýr. Þâriin kastýnýn bilinmesiyle ilgili olarak nas
lafýzda ilâve bir karîneye ihtiyaç olmaksýzýn
dili bilmenin maksadý bilmeye yeterli olacaðýný, nas deðil ihtimalli bir lafýz söz konusuysa bazý hâricî karînelere ihtiyaç duyulacaðýný öne sürmelerinin sebebi de budur. Hanefîler ise nassý has lafýza indirgemenin yanlýþlýðýna dikkat çekerek nassýn
özel bir sîgasý olmadýðýný, lafzýn nas olmasýnýn sözü söyleyenin kastýna baðlý olduðunu, bu yüzden has lafýzlar gibi âm lafýzlarýn da nas haline gelebileceðini kabul
etmiþlerdir.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yüz on dördüncü ve son sûresi.
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Adýný her âyetinin sonunda yer alan nâs
(insanlar) kelimesinden alýr. Altý âyet olup

fâsýlasý “ ” harfidir. Felak sûresiyle birlikte Muavvizeteyn (Muavvizetân: her türlü
kötülükten Allah’a sýðýnmayý ifade etmekle baþlayan iki sûre) ve Mukaþkýþetân (þirk
ve nifak hastalýðýndan uzak olmaya vesile
olanlar), Ýhlâs ve Felak sûreleriyle birlikte
Muavvizât adýný alýr. Nâs sûresinin Felak
sûresiyle birlikte nâzil olduðu konusunda
ittifak varsa da Mekke döneminde mi yoksa Medine döneminde mi indirildikleri hususunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür.
Ancak sûrenin muhteva ve üslûbu Mekkî
olduðu yönündeki görüþleri kuvvetlendirmektedir (nüzûl zamaný ve nüzûl sebebiyle ilgili deðerlendirmeler için bk. FELAK
SÛRESÝ).
Felak sûresinde olduðu gibi Nâs sûresinde de kötülüklerinden Allah’a sýðýnýlacak
þeyler bildirilir. Sûrede, pusuda bekleyip
kötü düþünceler aþýlayan cin ve insan þeytanýnýn þerrinden Allah’a sýðýnýlmasý emredilmektedir. Ýlk üç âyetinde Allah’ýn “rab,
melik, ilâh” sýfatlarýna vurgu yapýlmasý
O’nun ebeveyn þefkati gibi insanlara olan
yakýnlýðýna, koruyuculuðuna, bütün kötülükleri etkisiz kýlma hâkimiyet ve gücüne
iþaret etmektedir. 4. âyette kötülüklerinden sýðýnýlacak varlýklarýn nitelikleri belir-

